INFORMARE – 20.03.2020 – COVID 19
U.A.T. CĂLAN – HD - ROMÂNIA
Stimați cetățeni ai orașului Călan
Având în vedere evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României, în
contextul infectării (COVID-19) cu noul coronavirus (2019-nCoV) , administrația
publică a Orașului Călan continuă eforturile coordonate pentru combaterea
răspândirii acestui coronavirus și pentru protejarea cetățenilor din U.A.T. Călan.
În acest sens vă informăm:
Până astăzi 20.03.2020 pe teritoriul U.A.T. Călan se află 8 persoane în izolare la
domiciliu și NU AVEM NICI UN CAZ CONFIRMAT DE COVID19.
Până ieri 19.03.2020, se aflau 13 persoane în izolare la domiciliu, cinci dintre acestea
fiind transferate în cursul serii trecute într-o altă locație, în carantină, fără ca starea
lor de sănătate să impună carantina medicală. Este vorba despre 5 persoane
domiciliate pe Aleea Romanilor 2C, aflate în autoizolare la domiciliu, dar în condiții
improprii și neadecvate unei asemenea proceduri.
Reamintim, starea de izolare la domiciliu sau de carantină se dispune de către
D.S.P. Hunedoara – Deva, în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății și
Hotărârea Consiliului Național pentru Situațiile de Urgență.
Despre situația imobilului de pe Aleea Romanilor 2C vă informăm
următoarele:
De-alungul ultimilor ani au fost întocmite și depuse documentații în scopul
obținerii finanțărilor guvernamentale și europene pentru reabilitarea totală a
clădirii, documentații respinse deoarece imobilul se află în proprietatea celor care
locuiesc în el. În anul 2017 proprietarii au fost invitați la Consiliul Local
propunânduli-se să doneze locuințele către Orașul Călan, acestea urmând să fie
reabilitate ca mai apoi să le fie returnate locatarilor, dar aceștia nu au fost de acord
cu soluția găsită.
Consiliul Local Călan a acceptat realizarea racordării imobilului la rețelele de
alimentare cu apă și canalizare, racordarea fiind și executată până la limita clădirii,
urmând ca proprietarii să execute pe propria cheltuială racordurile individuale.
O parte dintre aceștia au și realizat lucrările. Restul locuințelor nu prezintă la
această oră condiții satisfăcătoare pentru autoizolarea la domiciliu, factor esențial
care a dus la decizia transferului celor 5 persoane în altă locație.
Revenim cu rugămintea noastră de a ne acorda și pe mai departe sprijinul în
depistarea persoanelor care se reîntorc din zonele afectate de COVID 19, iar dacă
aveți cunoștință de asemenea situații vă stă la dispoziție telefonul Primăriei Călan
025730223, 0254730201, 0354883252, 0734773448 disponibil 24/24 de ore.
Vă mulțumim pentru înțelegere
Adrian Filip Iovănesc
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